
Pasig Catholic College 
Grade School Department 

S.Y. 2015-2016 
 

FILIPINO 6 
 

Ikaapat na Markahan 
Gawain Blg. 1 

Uri ng Gawain: Pagbasa at Pagtalakay ng Kwento 
 

Pangalan: ______________________________________________ 
Pangkat: ________________________________ Petsa: _______________ 
 
Paksang Aralin  : Sanaysay: “Kay Saya ng mga Pista” 
Inaasahan sa Pagkatuto: Natutukoy ang mga salitang inilalarawan. 
       Napahahalagahan ang iba’t ibang pagdiriwang sa 
       ating bansa sa pamamagitan ng pagtangkilik sa 
       mga ito. 
       Naibibigay ang pangunahing kaisipan o layunin ng 
       teksto. 
Sanggunian   :  Bukal 6 
May-akda   :  Maria Fe Q. Dela Cruz at Aileen T. Rojas 
Pahina   :  246-254 
 
Pangunahing Konsepto : 
 
Ang kapistahan ay bahagi na ng kultura ng mga Pilipino. Saan ka mang 
lugar magpunta, may masasayang selebrasyon ng mga kapistahan. At sa 
likod ng mga selebrasyong ito, may magaganda ring mga kwento na siyang 
dahilan ng pagsisimula ng mga kapistahan. 
 
Ilan sa mga tanyag na kapistahan sa ating bansa ay ang mga sumusunod: 

1. PISTA NG SINULOG- ginaganap sa mga lungsod ng Cebu at ng Maasin 
sa Timog Leyte tuwing ikatlong linggo ng Enero. 

2. PISTA NG DINAGYANG- ginaganap sa Lungsod ng Iloilo tuwing huling 
linggo ng Enero. 

3. PANAGBENGA- ginaganap sa Lungsod ng Baguio tuwing Pebrero. 
4. PISTA NG MORIONES- ipinagdiriwang ng mga taga-Marinduque 

pagsapit ng Mahal na Araw. 
5. PISTA NG PAHIYAS- ginaganap tuwing ika-15 ng Mayo sa Lucban, 

Quezon. 
6. PISTA NG HIGANTES- ipinagdiriwang sa Angono, Rizal tuwing ika-23 

ng Nobyembre. 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pasig Catholic College 
Grade School Department 

S.Y. 2015-2016 
 

FILIPINO 6 
 

Ikaapat na Markahan 
Gawain Blg. 2 

Uri ng Gawain: Pagtatala ng Konsepto/ Pagsasanay 
 

Pangalan: ______________________________________________ 
Pangkat: ________________________________ Petsa: _______________ 
 
Paksang Aralin  : Ang Pang-abay 
Inaasahan sa Pagkatuto: Natutukoy ang mga salitang inilalarawan ng pang- 
               abay. 
       Nakikilala ang pang-abay sa pangungusap at 
       natutukoy kung ano ang inilalarawang salita. 
Sanggunian   :  Binhi 6 
May-akda   :  Ester V. Raflores 
Pahina   :  308-311 
 
Pangunahing Konsepto : 
 
Ang pang-abay ay salitang naglalarawan sa: 

1. pandiwa 
                PA       Pandiwa 
Hal. a. Mabilis na kumilos ang bata. 
                                  PA       pandiwa 
 b. Ang anak ay sabik na yumakap sa ina. 
 

2. pang-uri 
                         PA       pang-uri 

Hal. a. Tunay na mahinhin ang dalagang Pilipina. 
                                                        PA      pang-uri 
 b. Ang bantay sa kulungan ay labis na mahigpit. 
 

3. kapwa pang-abay 
                          PA             PA      pandiwa 

Hal.  a. Talagang matalinong sumagot si Adela. 
                                      PA         PA   pandiwa  
 b. Ang babae ay sobrang mahilig sumayaw. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pasig Catholic College 
Grade School Department 

S.Y. 2015-2016 
 

FILIPINO 6 
 

Ikaapat na Markahan 
Gawain Blg. 3 

Uri ng Gawain: Pagtatala ng Konsepto/Pagsasanay 
 

Pangalan: ______________________________________________ 
Pangkat: ________________________________ Petsa: _______________ 
 
Paksang Aralin  : Kaibahan ng Pang-uri sa Pang-abay 
Inaasahan sa Pagkatuto: Napaghahambing ang pang-uri at pang-abay. 
       Natutukoy ang naglalarawang salita sa pangungu- 
               sap at nasasabi kung ito ay pang-uri o pang-abay. 
       Nagagamit ang naglalarawang salita bilang pang- 
       uri o pang-abay. 
Sanggunian   :  Binhi 6 
May-akda   :  Ester V. Raflores 
Pahina   :  319-322 
 
Pangunahing Konsepto : 
 

• Ang pang-uri at pang-abay ay salitang kapwa naglalarawan o 
nagbibigay-turing. Subalit nagkakaiba ang mga ito sa bahagi ng 
pananalitang inilalarawan. 
 

• Ang PANG-URI ay naglalarawan sa pangngalan at panghalip. 
 

 

                PU             Pangngalan 
Hal. 1. Magalang ang anak na nakaupo sa berdeng bangko. 
          Panghalip    PU 
 2. Siya ay matalino sa pag-aaral.  
 

• Ang pang-abay ay naglalarawan sa pandiwa, pang-uri at kapwa pang-
abay. 
                PA           Pandiwa 
Hal.  1. Magalang na sumagot sa guro ang batang si Juliet. 
               PA       Pang-uri 
 2. Lubos na relihiyosa si Gng. Lim. 
               PA           PA      Pandiwa 
 3. Tunay na malakas kumain ang binatilyo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Pasig Catholic College 
Grade School Department 

S.Y. 2015-2016 
 

FILIPINO 6 
 

Ikaapat na Markahan 
Gawain Blg. 4 

Uri ng Gawain: Pagbasa at Pagtalakay sa Kwento/Pagsasanay 
 

Pangalan: ______________________________________________ 
Pangkat: ________________________________ Petsa: _______________ 
 
Paksang Aralin  : Kwento: “Ang Tunay na Reyna” 
Inaasahan sa Pagkatuto: Naibibigay ang kahulugan ng mga talasalitaan. 
       Natutukoy ang kahalagahan ng Santakrusan sa 
       buhay ng mga Kristiyano.  
       Nakapagbibigay ng sariling opinyon tungkol sa 
       isang paksa. 
Sanggunian   :  Bukal 6 
May-akda   :  Maria Fe Dela Cruz at Aileen Rojas 
Pahina   :  259-265 
 
Pangunahing Konsepto : 
  
Tuwing Mayo ay idinaraos ang Santakrusan sa bawat lugar, ngunit marami 
ang hindi nakauunawa sa tunay na pinagmulan ng tradisyong ito. Marami 
ang may maling paniniwala na ito ay para sa mga magagandang kababaihan 
lamang. Ang Santakrusan ay tradisyong nagsimula nang maglakad sa mga 
pangunahing lansangan si Reyna Elena, ang ina ni Constantino, upang 
ipakita sa mga tao ang natagpuan nilang pako at piraso ng kahoy sa tuktok 
ng Bundok ng Kalbaryo na pinaniniwalaang pinagpakuan ni Hesus.  
 
Ang pagdiriwang na ito ay dinala sa Pilipinas ng mga Kastila at naging 
bahagi na ng ating tradisyon. Ito ay tungkol sa Kristiyanismo at hindi 
tungkol sa pagandahan. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Pasig Catholic College 
Grade School Department 

S.Y. 2015-2016 
 

FILIPINO 6 
 

Ikaapat na Markahan 
Gawain Blg. 5 

Uri ng Gawain: Paglalapat ng Konsepto/Pagsasanay 
 

Pangalan: ______________________________________________ 
Pangkat: ________________________________ Petsa: _______________ 
 
Paksang Aralin  :  Pahayag na Pagsasatao 
Inaasahan sa Pagkatuto:  Natutukoy ang kahulugan ng pagsasatao. 
        Nakapagbibigay ng mga halimbawa ng pahayag 
        na pagsasatao. 
Sanggunian   :  Bukal 6 
May-akda   :  Maria Fe Dela Cruz at Aileen Rojas 
Pahina   :  108-109; 188-189 
 
Pangunahing Konsepto : 
 
Pagsasatao ang tawag sa uri ng paglalahad kung saan ang mga bagay ay 
kumikilos na tulad ng tao. 
 
Hal. Ang mga palay ay kusang nagtutungo sa kamalig kapag hinog na. 
 Huminto ang lahat ng mga butil pagkarinig sa galit na tinig ni Mang  
 Miroy. 
 Pagkapasok ng mga butil sa kamalig, isinasara na ni Mang Miroy ang  
 pintuan.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pasig Catholic College 
Grade School Department 

S.Y. 2015-2016 
 

FILIPINO 6 
Ikaapat na Markahan 

Gawain Blg. 6 
Uri ng Gawain: Paglalapat ng Konsepto/Pagsasanay 

Pangalan: ______________________________________________ 
Pangkat: ________________________________ Petsa: _______________ 
 
Paksang Aralin  :  Pang-abay na Pamanahon, Panlunan at Pamaraan 
Inaasahan sa Pagkatuto:  Nakikilala kung ang pang-abay sa pangungusap 
        ay pamaraan, pamanahon o panlunan. 
        Nakabubuo ng mga pangungusap na may mga 
        pang-abay na pamaraan, pamanahon at  
        panlunan. 
Sanggunian   :   Bukal 6 
May-akda   :   Maria Fe Dela Cruz at Aileen Rojas 
Pahina   :   176-177; 189-192 
 
Pangunahing Konsepto :   Ang pang-abay ay may iba’t ibang uri: 
 

1. PANG-ABAY NA PANLUNAN – salitang nagsasabi kung saan naganap 
ang kilos na isinasaad ng pandiwa sa pangungusap. Sumasagot ito sa 
tanong na saan. 
Hal. 
a. Ang pamilya ay mapayapang naninirahan sa siyudad na kinalakhan 

ng kanilang mga ninuno. 
b. Sa bayang ito rin na aking kinagisnan ay palalakihin ko ang aking 

mga magiging anak. 
2. PANG-ABAY NA PAMANAHON- salitang nagsasaad ng panahon kung 

kailan naganap ang kilos. Ito ay sumasagot sa tanong na kailan. 
Hal. 
a. Sa kasalukuyan, mas aktibo at kapaki-pakinabang ang mga 

kababaihan. 
b. Marahil ito ay dahilan sa pagkakataong naipagkait sa kanila noong 

unang panahon. 
3. PANG-ABAY NA PAMARAAN – salitang nagsasaad ng paraan ng 

paggawa ng kilos. Sumasagot ito sa tanong na paano. 
Hal. 
a. Magiliw na nagbibigay ng mga pangaral sa atin ang ating mga 

magulang. 
b. Ang mga payo ng ating mga magulang ay bukal sa puso nating 

sinusunod. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pasig Catholic College 
Grade School Department 

S.Y. 2015-2016 
 

FILIPINO 6 
 

Ikaapat na Markahan 
Gawain Blg. 8 

Uri ng Gawain: Pagbasa at Pagtalakay sa Kwento 
 

Pangalan: ______________________________________________ 
Pangkat: ________________________________ Petsa: _______________ 
 
Paksang Aralin  : Kwento: “Burnay, Ang Batang Palayok” 
Inaasahan sa Pagkatuto: Naibibigay ang layunin o intensyong ipinahahatid 
       ng nagsasalita o tauhan sa kwento. 
       Naiuugnay ang sariling karanasan sa mga 
       pangyayari sa kwento. 
       Nasusuri ang mga salita ayon sa pandama. 
Sanggunian   :  Bukal 6 
May-akda   :  Maria Fe Dela Cruz at Aileen Rojas 
Pahina   :  270-276 
 
Pangunahing Konsepto : 
 
Kapag araw ng kapistahan, ugali ng mga Pilipino na ilabas ang mga 
nakatagong espesyal na kagamitan: mga magagandang platong babasagin, 
mga pilak na tinidor at kutsara, puting mantel para sa mesa, at maging mga 
kasangkapan sa pagluluto na minsan lamang isang taon kung gamitin. 
 
Ang ating iba’t ibang karanasan sa buhay ay nakadaragdag sa ating 
pagkaunawa ng mga salitang ating naririnig o nababasa. Malaki ang 
nagagawa ng ating mga pandama: paningin, pandinig, pang-amoy, panlasa 
o panghipo upang maunawaan natin nang lubusan ang mga salita. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pasig Catholic College 
Grade School Department 

S.Y. 2015-2016 
 

FILIPINO 6 
 

Ikaapat na Markahan 
Gawain Blg. 9 

Uri ng Gawain: Paglalapat ng Konsepto/Pagsasanay 
 

Pangalan: ______________________________________________ 
Pangkat: ________________________________ Petsa: _______________ 
 
Paksang Aralin  : Pagbibigay ng Pangunahing Kaisipan ng Kwento 
Inaasahan sa Pagkatuto: Natutukoy ang pamamaraan ng pagkuha ng 
       pangunahing kaisipan sa isang akda. 
       Naibibigay ang pangunahing kaisipan ng talata 
       o kwento. 
Sanggunian   :  Bukal 6 
May-akda   :  Maria Fe Dela Cruz at Aileen Rojas 
Pahina   : 
 
Pangunahing Konsepto : 
 
Ang pangunahing kaisipan ay ang iniikutang paksa ng kwento o ang 
kabuuang nilalaman ng binasa. Ito ay isang pangungusap na pinakabuod ng 
kaisipan ng manunulat na gusto niyang ipahayag. 
 
Para mabuo ang pangunahing kaisipan ng bawat talata sa kwento, gawin 
ang mga sumusunod: 

1. Alamin ang sinasabi ng bawat pangungusap sa talata. 
2. Alamin ang paksang inilalarawan, binibigyang-diin at pinagtutuunan ng 

bawat pangungusap sa talata at mga talata sa kwento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pasig Catholic College 
Grade School Department 

S.Y. 2015-2016 
 

FILIPINO 6 
 

Ikaapat na Markahan 
Gawain Blg. 10 

Uri ng Gawain: Paglalapat ng Konsepto/Pagsasanay 
 

Pangalan: ______________________________________________ 
Pangkat: ________________________________ Petsa: _______________ 
 
Paksang Aralin  :  Pang-abay na Panang-ayon at Pananggi 
Inaasahan sa Pagkatuto:  Nakikilala ang pang-abay sa pangungusap at 
        natutukoy kung ito ay panang-ayon o pananggi. 
        Natutukoy ang mga salitang makatutulong upang 
        mas madaling makilala ang pang-abay na  
        panang-ayon at pananggi. 
Sanggunian   :   Bukal 6 
May-akda   :   Maria Fe Dela Cruz at Aileen Rojas 
Pahina   :   199-203 
 
Pangunahing Konsepto :   Ang iba pang uri ng pang-abay: 
 

1. PANANG-AYON- pang-abay na nagsasabi ng pagpayag o pagsang-
ayon.  
Hal. totoong mabango  siguradong aasenso 
 Oo, mabait siya.  tunay na maligaya 
 talagang mura  walang dudang darating 
 

2. PANANGGI- pang-abay na nagbabawal o hindi sumasang-ayon. 
Hal. hindi sasama 
 huwag lumangoy 
 ayaw maniwala 
 walang tama 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pasig Catholic College 
Grade School Department 

S.Y. 2015-2016 
 

FILIPINO 6 
 

Ikaapat na Markahan 
Gawain Blg. 11 

Uri ng Gawain: Paglalapat ng Konsepto/Pagsasanay 
 

Pangalan: ______________________________________________ 
Pangkat: ________________________________ Petsa: _______________ 
 
Paksang Aralin  :  Pang-abay na Pang-agam at Panggaano 
Inaasahan sa Pagkatuto:  Nakikilala kung ang pang-abay sa pangungusap ay 
        pang-agam o panggaano. 
        Natutukoy ang mga salitang dapat gamitin upang 
        higit na makilala ang mga pang-abay na pang- 
        agam at panggaano. 
         Nagagamit sa pangungusap ang mga pang-abay  
        na pang-agam at panggaano. 
Sanggunian   :  Bukal 6 
May-akda   :  Maria Fe Dela Cruz at Aileen Rojas 
Pahina   :  199-203 
 
Pangunahing Konsepto : 
 

1. PANG-ABAY NA PANGGAANO- pang-abay na nagsasaad ng dami, 
halaga, timbang o sukat. Sumasagot ito sa tanong na gaano o ilan. 
Hal.  a. Sampung libra ang nawala sa babae dahil sa pag-eehersisyo. 
 b. Apat na oras na nagmiting ang mga guro ng ikaanim na  
     baitang. 

  c. Ang kanilang kamping ay isinagawa sa loob ng tatlong araw. 
 

2. PANG-ABAY NA PANG-AGAM- ito ang tawag sa pang-abay na 
nagsasaad ng pag-aalinlangan o ng di-katiyakan. Ginagamitan ito ng 
mga salitang tila, marahil, baka, wari  
Hal. a. Bukas marahil ilalabas ang bagong tuntunin sa silid-aralan. 
 b. Baka ka masugatan kapag hindi ka nag-ingat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pasig Catholic College 
Grade School Department 

S.Y. 2015-2016 
 

FILIPINO 6 
 

Ikaapat na Markahan 
Gawain Blg. 12 

Uri ng Gawain: Paglalapat ng Konsepto/Pagsasanay 
 

Pangalan: ______________________________________________ 
Pangkat: ________________________________ Petsa: _______________ 
 
Paksang Aralin  :  Pang-abay na Ingklitik 
Inaasahan sa Pagkatuto:  Natutukoy ang mga pang-abay na ingklitik o 
        katagang pang-abay. 
        Nakikilala ang mga halimbawa ng mga pang-abay 
        na ingklitik. 
        Napupunan ng wastong pang-abay na ingklitik 
        ang mga pangungusap. 
Sanggunian   :   Bukal 6 
May-akda   :   Maria Fe Dela Cruz at Aileen Rojas 
Pahina   :   241-244 
 
Pangunahing Konsepto : 
 
Ang ingklitik ay mga kataga o maiikling salita na kapag nag-iisa ay walang 
kahulugan. Ito ay nagkakaroon lamang ng kabuluhan kapag ginamit sa 
pahayag. Ang mga pang-abay na ingklitik ay ang mga sumusunod: 
  
 man  kasi  sana  nga  lamang/lang 
 kaya  din/rin yata  ba  pa 
 daw/raw naman muna  nang  pala 
 tuloy  kasi  na 
 
Hal. a. Ikaw pala ang isa sa mga gumagawa ng batas dito sa ating 
     barangay. 

a. Ang aming pinuno ay magaling din sa pamumuno. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pasig Catholic College 
Grade School Department 

S.Y. 2015-2016 
 

FILIPINO 6 
 

Ikaapat na Markahan 
Gawain Blg. 13 

Uri ng Gawain: Pagbasa at Pagtalakay ng Tula 
 

Pangalan: ______________________________________________ 
Pangkat: ________________________________ Petsa: _______________ 
 
Paksang Aralin  :  Tula: “Ang Pamana” 
Inaasahan sa Pagkatuto:  Natutukoy ang kahulugan ng mga pahayag batay 
        sa kahulugan nito. 
        Nailalahad ang mga mahahalagang detalyeng 
        nakapaloob sa tula. 
        Nakasusulat ng usapan o iskrip. 
Sanggunian   :   Bukal 6 
May-akda   :   Maria Fe Dela Cruz at Aileen Rojas 
Pahina   :   282-286 
 
Pangunahing Konsepto : 
 
Ang tampok na seleksyon ay isang tulang pasalaysay na isinulat ng bantog 
na makatang si Jose Corazon de Jesus, na kilala rin sa tawag na Huseng 
Batute. Dahil sa kanyang husay sa paghabi ng tula, tinanghal siyang Hari ng 
Balagtasan magmula noong 1925, nang pasimulan ang tagisang ito sa 
pagtula, hanggang sa siya ay mamatay noong 1932. 
 
Ang pagbigkas ng tula ay isang sining. Bago bumigkas ng tula, mahalagang 
maunawaan muna ang buong tula. Ipakita ang tikas ng tindig at tumingin sa 
mga manonood habang tumutula. Dapat na maging malinaw ang pagbigkas 
ng mga salita, ayon sa wastong pagpapantig-pantig. Natural na ikumpas ang 
kamay ayon sa daloy ng binibigkas na piyesa. Higit sa lahat, kailangang 
maipadama ng bumibigkas ang kanyang damdamin sa madla.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pasig Catholic College 
Grade School Department 

S.Y. 2015-2016 
 

FILIPINO 6 
 

Ikaapat na Markahan 
Gawain Blg. 14 

Uri ng Gawain: Proyekto 
 

Pangalan: ______________________________________________ 
Pangkat: ________________________________ Petsa: _______________ 
 
Paksang Aralin  :  Pagsulat ng Ikaapat na Sulatin 
Inaasahan sa Pagkatuto:  Nakasusulat ng makabuluhang talata tungkol sa 
                                      kahalagahan ng pagkakaroon ng disiplina. 
        Nakasusunod sa mga pamantayan ng wastong  
        pagsulat ng isang talata. 
Sanggunian   :   Usbong 
May-akda   :   Corazon G. Magbaleta 
Pahina   :   36-37 
 
Pangunahing Konsepto : 
 
Ang sulatin ay binubuo ng mga magkakaugnay na pangungusap na 
nagtataglay ng isang diwa o kaisipan. Bawat pangungusap ng talata ay 
kailangang magkakaugnay ang diwang ipinahahayag. 
 
Nahahati sa tatlong bahagi ang mahusay na talata: 

1. Panimulang pangungusap- dapat tumawag ng pansin sa bumabasa, 
magpahiwatig ng nilalaman ng talata at humikayat sa bumabasa 
upang maragdagan ang kaalaman tungkol sa paksa. 

2. Gitnang pangungusap- tinatalakay nito nang malawakan ang tungkol 
sa pamagat. Sa parte ring ito ng talata nagbabahagi ng sariling mga 
karanasan ang sumusulat ng talata hinggil sa paksa. 

3. Pangwakas na pangungusap- sa bahaging ito maaaring ipahayag ang 
buod ng tinalakay na paksa o maaari ring magbigay ng paalala o 
opinyon ang manunulat upang makamtan ang hangaring tinalakay sa 
gitnang pangungusap. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pasig Catholic College 

Grade School Department 
S.Y. 2015-2016 

 
FILIPINO 6 

 
Ikaapat na Markahan 

Gawain Blg. 16 
Uri ng Gawain: Pagbasa at Pagtalakay ng Akda 

 
Pangalan: ______________________________________________ 
Pangkat: ________________________________ Petsa: _______________ 
 
Paksang Aralin  :  Sanaysay: “Kulturang Bayanihan” 
Inaasahan sa Pagkatuto:  Natutukoy ang mga mahahalagang detalye ng 
        sanaysay. 
        Nakapagbibigay ng suportang detalye mula sa 
        pahayag. 
        Nabibigyang-kahulugan ang mga talasalitaan. 
Sanggunian   :  Bukal 6 
May-akda   :  Maria Fe Dela Cruz at Aileen Rojas 
Pahina   :  293-300 
 
Pangunahing Konsepto : 
 
Ang bayanihan ay tumutukoy sa kusang-loob na pagtutulungan na hindi 
naghihintay ng kabayaran. Nalinang ang tradisyong ito dala ng tampok na 
pag-uugaling Pilipino na palaging magkakabuklod at magkakalapit sa isa’t 
isa. 
Ang pagbabayanihan at pagtutulungan, lalo na sa panahon ng kalamidad, ay 
isang pagpapakita ng pagkakaisa. Ang isang munting tulong, kapag 
pinagsama-sama, ay nagiging isang malaking hakbang para sa 
pagsasakatuparan ng mabuting layunin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pasig Catholic College 
Grade School Department 

S.Y. 2015-2016 
 

FILIPINO 6 
 

Ikaapat na Markahan 
Gawain Blg. 17 

Uri ng Gawain: Paglalapat ng Konsepto/Pagsasanay 
 

Pangalan: ______________________________________________ 
Pangkat: ________________________________ Petsa: _______________ 
 
Paksang Aralin  :  Mga Uri ng Tayutay 
Inaasahan sa Pagkatuto:  Natutukoy ang mga uri ng tayutay. 
          Nasasabi kung ang tayutay ay simili, metapora, 
        personipikasyon o pagmamalabis. 
Sanggunian   :  Pluma 6 
May-akda   :  Emily V. Marasigan 
Pahina   :  6-7 
 
Pangunahing Konsepto : 
 
TAYUTAY –  patalinghagang pagpapahayag o paglalarawang kakaiba sa 
  karaniwang paraan. Ginagamit ito upang maging masining, 
  mabisa at kawili-wili ang paglalarawan. 
 
MGA URI NG TAYUTAY: 
 

1. PAGTUTULAD o SIMILI – isang simpleng paghahambing ng dalawang 
magkaibang bagay subalit may pagkakatulad na katangian. 
Ginagamitan ito ng mga salita tulad ng kawangis, gaya, tila, katulad, 
para at iba pa. 
Hal.  Ang evacuation center ay tila lata ng sardinas sa sobrang sikip. 
 Parang maamong tupa ang batang may kasalanan. 
 

2. PAGWAWANGIS o METAPORA – halos katulad din ng pagtutulad na 
naghahambing ng dalawang bagay ngunit tuwirang paghahambing ang 
ginagawa dito. 
Hal. Langit na ang buhay nila ngayon. 
 Ang mga nangangalaga ng kagubatan ay mga anghel ng  

kagubatan. 
 

3. PAGBIBIGAY-KATAUHAN o PERSONIPIKASYON – paglilipat ng 
katangian ng isang tao sa mga walang buhay. 
Hal. Naghahabulan ang mga putik at graba buhat sa nagagalit na 
 bulkan. 
 Nagsabog ng liwanag ang araw sa buong mundo. 
 

4. PAGMAMALABIS o IPERBOLE – nagpapasobra sa normal o 
pagpapakulang sa tunay na kalagayan. 
Hal. Parang sasabog ang dibdib ni Aling Fely habang ibinabalik sa  
 alaala niya ang naging dagok sa buhay. 
 Bumaha ng luha sa mga baying nasalanta ng bagyo. 
 
 
 

 
 



Pasig Catholic College 
Grade School Department 

S.Y. 2015-2016 
 

FILIPINO 6 
 

Ikaapat na Markahan 
Gawain Blg. 18 

Uri ng Gawain: Paglalapat ng Konsepto/Pagsasanay 
 

Pangalan: ______________________________________________ 
Pangkat: ________________________________ Petsa: _______________ 
 
Paksang Aralin  :  Denotasyon at Konotasyon 
Inaasahan sa Pagkatuto:  Napaghahambing ang denotasyon at konotasyon. 
        Natutukoy kung ang pahayag ay denotasyon o 
        konotasyon. 
Sanggunian   :   Pluma 6 
May-akda   :   Emily V. Marasigan 
Pahina   :   136 
 
Pangunahing Konsepto : 
 
May mga nais ipahayag ang manunulat sa mambabasa nang hindi lantad. Ito 
ang ganda sa pagpapahayag dahil may mas malalim pang kahulugan dito. 
Ang mga mambabasa ay mag-iisip nang masusi upang maunawaan ang nais 
ihatid ng may-akda. 
 
Nabibigyang-kahulugan ang mga salita o pahayag ayon sa: 
 

1. DENOTASYON- karaniwang kahulugan ng salitang maaaring makuha 
sa diksyunaryo o mga salitang ginagamit sa karaniwan at simpleng 
pahayag. 
Hal.  Gintong kutsara ang biniling regalo ng babae para sa inaanak. 
 (kutsarang yari sa ginto) 
  

2. KONOTASYON- pansariling kahulugan ng isang tao o pangkat liban sa 
iginigiit ng panahon; pagpapakahulugang iba kaysa sa karaniwang 
pakahulugan. 
Hal. Talagang may gintong kutsara sa bibig ang bagong silang na  
 bata. 

  (mayaman ang angkan ng bata) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pasig Catholic College 
Grade School Department 

S.Y. 2015-2016 
 

FILIPINO 6 
 

Ikaapat na Markahan 
Gawain Blg. 19 

Uri ng Gawain: Proyekto 
 

Pangalan: ______________________________________________ 
Pangkat: ________________________________ Petsa: _______________ 
 
Paksang Aralin  :  Book Report Blg. 4 
Inaasahan sa Pagkatuto:  Nababasa nang may pang-unawa ang kwentong 
        ibubuod. 
        Naibubuod ang kwentong binasa. 
        Nagagamit nang wasto ang mga bantas at ang 
        malaking titik sa pagbubuod ng kwento. 
Sanggunian   :   Binhi 6 
May-akda   :   Ester V. Raflores 
Pahina   :   2-4 
 
Pangunahing Konsepto : 
 
Kapag nagbubuod ng kwento, mahalagang unawain itong mabuti. Bigyang-
pansin ang mga mahahalagang detalye ng kwento. Isaalang-alang din ang 
pagsunod sa mga tuntunin hinggil sa wastong pagsulat ng isang talata, gaya 
ng paglalagay ng indensyon, wastong gamit ng iba’t ibang bantas ayon sa 
pangangailangan, at ng malalaking titik. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pasig Catholic College 
Grade School Department 

S.Y. 2015-2016 
 

FILIPINO 6 
 

Ikaapat na Markahan 
Gawain Blg. 20 

Uri ng Gawain: Pagbasa at Pagtalakay ng Kwento/Pagsasanay 
 

Pangalan: ______________________________________________ 
Pangkat: ________________________________ Petsa: _______________ 
 
Paksang Aralin  :  Talumpati: “Sa Pagtatapos” 
Inaasahan sa Pagkatuto:  Nabibigyang-kahulugan ang salita sa pamamagi- 
        tan ng kasingkahulugan nito. 
        Natutukoy ang paksa o ideya sa tulong ng 
        pamagat. 
        Nakasusuri ng mga bahagi ng isang talumpati. 
Sanggunian   :  Bukal 6 
May-akda   :  Maria Fe Dela Cruz at Aileen Rojas 
Pahina   :  306-311 
 
Pangunahing Konsepto : 
 
Halos pareho lamang ang pagbigkas ng tula at talumpati. Naiiba lamang ang 
piyesang ginagamit sa pagbigkas. 
 
Mga bahagi ng talumpati: 
 

1. Simula 
Sa simula, binabati ng tagapagsalita ang pinatutungkulan ng kanyang 
talumpati. 
 

2. Pambungad 
Kinakailangang may paksang pambungad na siyang magbubukas ng 
talumpati. Dapat na ito ay nauugnay sa paksa ng talumpati. 
 

3. Kabuuang Nilalaman 
Ito ang pinakabuod ng talumpati. Dito mababasa ang mensahe o 
damdaming nais iparating ng nagsasalita sa mga tagapakinig. Narito 
rin ang mga mahahalagang detalye na kaugnay sa paksa ng talumpati. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pasig Catholic College 
Grade School Department 

S.Y. 2015-2016 
 

FILIPINO 6 
 

Ikaapat na Markahan 
Gawain Blg. 21 

Uri ng Gawain: Paglalapat ng Konsepto/Pagsasanay 
 

Pangalan: ______________________________________________ 
Pangkat: ________________________________ Petsa: _______________ 
 
Paksang Aralin  :  Pang-angkop 
Inaasahan sa Pagkatuto:  Natutukoy ang wastong gamit ng pang-angkop. 
        Nakikilala ang mga uri ng pang-angkop. 
        Nagagamit nang wasto ang mga uri ng pang- 
        angkop sa mga salita. 
Sanggunian   :  Bukal 6 
May-akda   :  Maria Fe Dela Cruz at Aileen Rojas 
Pahina   :  222-223 
 
Pangunahing Konsepto :  
 
PANG-UGNAY ang tawag sa mga salitang nagpapakita ng relasyon ng 
dalawang yunit sa pangungusap. Maaaring ang mga yunit na ito ay 
dalawang salita, dalawang parirala o dalawang sugnay. 
 
Tatlo ang uri ng pang-ugnay: (1) pang-angkop, (2) pang-ukol, at (3) 
pangatnig. 
 
PANG-ANGKOP-  mga katagang nag-uugnay sa panuring at salitang 
   tinuturingan. Napagaganda at napadudulas nito ang bigkas 
   ng mga salitang pinaggagamitan. 
 
MGA URI NG PANG-ANGKOP: 
 

1. NA- inaangkop o idinurugtong sa mga salitang nagtatapos sa katinig 
maliban sa letrang N. 
Hal. malinis na barangay 
 tapat na pinuno 
 

2. NG- kung ang salitang inaangkupan ay nagtatapos sa patinig. 
Hal. batang magalang 
 amang responsible 
 

3. N -  idinudugtong sa mga salitang nagtatapos sa katinig na N. 
Hal. masunuring anak 
 bayang minamahal 
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Grade School Department 

S.Y. 2015-2016 
 

FILIPINO 6 
Ikaapat na Markahan 

Gawain Blg. 22 
Uri ng Gawain: Paglalapat ng Konsepto/Pagsasanay 

 
Pangalan: ______________________________________________ 
Pangkat: ________________________________ Petsa: _______________ 
 
Paksang Aralin  :  Mga Pang-ukol 
Inaasahan sa Pagkatuto:  Nasasabi ang wastong gamit at kahalagahan ng 
        pang-ukol sa pangungusap. 
        Natutukoy ang pang-ukol na dapat gamitin sa 
        pangungusap. 
        Nakikilala ang iba’t ibang halimbawa ng mga  
        pang-ukol. 
Sanggunian   :   Bukal 6 
May-akda   :   Maria Fe dela Cruz at Aileen Rojas 
Pahina   :   223-225 
 
Pangunahing Konsepto : 
 
Ang PANG-UKOL ay bahagi ng pananalitang nagsasabi kung saang pook o 
bagay ang pinag-uukulan ng kilos, gawa, balak o layon. 
 
Ang mga karaniwang pang-ukol ay: 
  sa     hinggil sa/kay/kina 
  ng     tungo sa 
  para sa/kay/kina   labag sa 
  ayon sa/kay/kina   alinsunod sa 
  ukol sa/kay/kina   nang may 
  laban sa/kay/kina   na may 
  tungkol sa/kay/kina  nang wala 
 
Hal. a. Alinsunod sa ipinag-uutos ng batas ang ikinikilos ng mga 
     mamamayan. 
 b. Umalis siya na may bitbit na bag. 
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Grade School Department 

S.Y. 2015-2016 
 

FILIPINO 6 
Ikaapat na Markahan 

Gawain Blg. 23 
Uri ng Gawain: Paglalapat ng Konsepto/Pagsasanay 

 
Pangalan: ______________________________________________ 
Pangkat: ________________________________ Petsa: _______________ 
 
Paksang Aralin  :  Pangatnig 
Inaasahan sa Pagkatuto:  Natutukoy ang gamit at kahalagahan ng mga 
        pangatnig sa pag-uugnay ng mga sugnay, parirala 
        at pangungusap. 
        Nasasabi ang pangatnig na angkop na gamitin sa 
        pangungusap. 
        Napupunan ng wastong pangatnig ang pangungu- 
         sap. 
Sanggunian   :  Bukal 6 
May-akda   :  Maria Fe dela Cruz at Aileen Rojas 
Pahina   :  233-236 
 
Pangunahing Konsepto:  
 
Ang PANGATNIG ay kataga, salita o parirala na nag-uugnay ng dalawang 
salita, parirala o sugnay. 
 
Ang mga pangatnig na ginagamit ay: 
  at   saka   pati 
  o   maging  ngunit 
  subalit  pero   bagaman 
  nang   datapwat  kahit 
  bagkus  samantala  habang 
  kapag/pag  upang  para 
  kung   dahil   sapagkat 
  kasi   palibhasa  kaya 
 
Hal.  a. Si Gng. Trinidad ay pupunta sa bangko para magdeposito. 
 b. Inaayos niya ang badyet ng kanilang mag-anak nang lumapit si  
     Mercy. 
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Grade School Department 

S.Y. 2015-2016 
 

FILIPINO 6 
Ikaapat na Markahan 

Gawain Blg. 24 
Uri ng Gawain: Paglalapat ng Konsepto/Pagsasanay 

 
Pangalan: ______________________________________________ 
Pangkat: ________________________________ Petsa: _______________ 
 
Paksang Aralin  :  Mga Gamit ng Ng at Nang 
Inaasahan sa Pagkatuto:  Natutukoy ang wastong gamit ng NG at NANG. 
        Nagagamit nang wasto ang NG at NANG sa 
        pagbuo ng mga pangungusap. 
Sanggunian   :  Usbong 6 
May-akda   :  Corazon G. Magbaleta 
Pahina   :  204-205 
 
Pangunahing Konsepto : 
 

1. Ang katagang NG ay ginagamit kapag ang kasunod na salita ay: 
a. Pangngalan 

Hal. Ako ay kumain ng kamote kaninang umaga. 
  Masarap palang mamitas ng mangga sa puno. 

b. Pang-uri 
Hal. Ako ay sinamahan ng magandang babae doon. 
  Masarap palang maligo ng malamig na tubig. 

c. Pandiwang gumaganap bilang pang-uri 
Hal. Ang bata ay niyakap ng tumatawang kaibigan nito. 
  Tinawag ako ng naglalaro kong kaklase. 
 

2. Ang katagang NANG ay ginagamit kapag: 
a. inuulit ang salita 

Hal.  Si Carding ay tawa nang tawa. 
b. Pang-abay na pamanahon na nangangahulugan ng when sa Ingles 

Hal. Nang ako’y dumating, nakaalis na ang mga mag-aaral. 
c. Pang-abay na pamaraan 

Hal. Lumakad siya nang paluhod patungong altar. 
 
 
 


